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ONLINE vzdelávanie 01.01 – 30.04.2022

PL - Stowarzyszenie Zwierzeta Ludziom Poland
Magda Nawarecka-Piątek is a pedagogue and sensory integration therapist. She work in
AAI since 2005. Magda is a co-author and leader of different international AAI projects like
"Human Dog Teams" and "Personality Assessment for Dogs in AAI (PADA)". Dog trainer
specialized in AAI training for human-dog teams. Practitioner, working with elderly patients
and hospitalized children.
In everyday work, she conducts AAI in different facilities, like psychiatric wards, day-care
centres and hospitals. Magda is a leading educator of AAI dog handlers in Poland. She belives
that training should be a time that you enjoy with your dogs; and time that they enjoy

spending with you! Dog ownership is an adventure that gives mutual benefits to humans and
animals. In is this philosophy Magda practices with her dogs at home and with her clients on
trainings.
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70 hodín práce a štúdia,
prednášky odborníkov,
jasné a konkrétne prezentácie,
dostupné materiály na stiahnutie,
inštruktážne videá, semináre a konzultácie na platforme
https://www.icofa-community.com/forum?feedType=all-posts
prehľad a analýza rôznych foriem práce AAI,
osvedčené postupy AAI z rôznych oblastí práce,
psie terapie v rôznych zariadeniach s pacientmi a klientmi s rôznymi
potrebami,
široké spektrum teoretických a praktických vedomostí.

Počas online vzdelávania sme mali možnosť konzultácií na medzinárodnej platforme

kde sme mali profesionálne zázemie, ktoré podporovalo naše vzdelávanie a prípravu na
workshopy, riešenie praktických úloh a zvládnutie výziev, do kroých sme sa mohli zapojiť
počas tejto 4 mesačnej online teoretickej prípravy....
Účastníci povedali....
„bola to príležitosť spoznávať nové organizácie a odborníkov z celého sveta“
„mali sme možnosť vidieť a diskutovať ako sa AAI vykonáva v Španielsku, Poľsku, Nórsku....
„bolo tak vzrušujúce vymieňať si skúsenosti bez hraníc, pýtali sme sa, mali možnosť podeliť
sa o svoje myšlienky! Všetci môžeme rásť spolu počas celého projektu“.
„Zapojili sme sa do diskusie o štandardoch kvality v AAI - intervenciách s asistenciou zvierat,
spoločne diskutovali ako podporiť psa? ako zvieraťu uľahčiť intervenciu? prečo je dôležité
dať zvieratám možnosť voľby?“
„Na Slovensku sa venujeme aj intervenciám s asistenciou hospodárskych zvierat, veľa sme
diskutovali na platforme o zahrnutí hospodárskych zvierat do intervencií najmäa so
znevýhodnenými ľuďmi, učili sa prostredníctvom online školy od NOR partnera“. .....Slavka
Dupláková z OZ Zvieratá a ľudia navzájom.
Naše konzultácie na platforme https://www.icofa-community.com/forum?feedType=all-posts

Naše konzultácie na platforme https://www.icofa-community.com/forum?feedType=allposts

PL tím pod vedením NOR expertov nám predstavil testovanie
psov, kritéria kvality a podmienky pre psov, ktorí majú byť
zapojení do intervencií s ľuďmi.
Testovací protokol bol vyvinutý v medzinárodnom partnerstve s Maďarskom a Nórskom.
Maďarským partnerom bola Fakulta etológie Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti a jej
prednosta prof. Ádám Miklósi. Z Nórska bol projekt spoluzaložený ICofA (Medzinárodné
centrum anthrozoológie) s výskumníčkou Dr. Christine Olsen a trénerkou psov Line
Sandstedt. Na poľskej strane, ako vedúcej projektu, práce koordinovalo združenie
Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom.
Vzdelávali sme sa prostredníctvom profesionálnych videí. Každé video obsahovalo skúšobné
zábery troch kamier, čo uľahčovalo pozorovanie správania psa na reakciu klienta a mali sme
kontext k celej situácii. Videá sme smelovali počas online vzdelávania s komentárom od PL
a NOR partnerov.

Toto vzdelávanie bolo pre SK a CZ účastníkov mimoriadne dôležité.
Komunikácia so psom je základom našej efektívnej a kvalitnej práce. Je to tiež záruka pohody
- vhodná interpretácia správania psa umožňuje zariadiť aktivity tak, aby to bolo pre neho čo
najjednoduchšie a pre klienta zaujímave, bezpečné a efektívne. Ak svojho psa vieme dobre
čítať, rozumieme, čo nám hovorí, môžeme sa efektívne „zladiť“ s programom činností, ich
priebehom a dynamikou. Pes, ktorý má pocit „vypočutia“, komunikuje ochotnejšie a častejšie,
čím sa naša spolupráca posúva na vyššiu úroveň.

PL partner pripravil prednášky o bezpečenosti pri intervenciách so zvieratami a tiež prvej
pomoci, keďže väčšina znevýhodnených, s ktorými pracujeme, sú ľudia z vysoko rizikových
skupín. Seniori, zdravotne postihnutí či nemocniční pacienti majú choroby a poruchy, ktoré
sťažujú ich fungovanie, častejšie sa zrania aj pri rôznych nekontrolovaných udalostiach.
.
Prednášky viedla PL detská lekárka Dr. Anna Smorczewska Kiljan. Ania vo svojej praci
dohliada a konzultuje zdravie deti v Budziku (detský hospodic pre deti v kóme, ktorý by sme
počas workshopu v PL navšítviť a vidieť intervencie so psom ako tak robia).
Anna je detskou lekarkou tiež na na Klinike pediatrie, výživy a metabolických chorôb v
detskom zdravotnom stredisku. Pri svojej práci (aj v nemocnici!) využíva podporu psov a teda
intervencie s asistenciou zvierat – Animal Assisted Intervention (AAI).
Prednášky boli rozdelené do dvoch tém z dôvodu rozsiahleho množstva materiálu.

PL expert AGATA in Animal Assisted Intervention with cat
„On Fridays, when the cat comes, Mr Artur wakes up early in the morning. He persuaded his
caretaker to come to him earlier - that way, when he gets dressed, he has a moment for the
morning toilet. After breakfast, Ms Ania takes him to the main hall, where Mr Artur is waiting
for the cat. Tuli arrives in her container and Artur greets her already on the threshold. He
talks to Agata, Tuli's handler. He takes the carrier with the cat on his lap and together they go
to the room where the intervention is held. At the intervention, there is also Mr Robert.
Together they watch the cat, talk about what it does, laugh at the cat's tricks. Agata tells them
what Tuli likes, or how she played with her dog this morning. Then they play cards, talk. Tuli
watches them attentively, rubs her hands, or points to a card. They also do puzzles and other
tasks. Tuli helps as much as she can, usually by dropping the puzzle pieces on the floor. They
laugh and try to put the pieces together again. Arthur is in a better mood that day. He wants
to talk to Robert and is happy to tell the other residents about the cat. In the common room,
instead of looking at the TV, he shows the caretaker the pictures they took during the
interventions. He says that Tuli jumped high on the wardrobe today.
Mr Artur, when asked about his daily life and activities "Tuli brings so much joy. Otherwise, I
can only go out for a cigarette"

